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Electronic Document Management &
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Software voor documentmanagement en
digitale archiveringsoplossingen
De oplossingen voor elektronisch documentmanagement helpen organisaties om een compleet scala aan documenten
op een veilige, sterk gestructureerde en juridisch conforme manier te digitaliseren, te verdelen, te beheren en te
archiveren. De ingescande of digitale documenten kunnen in elk IT-systeem of elke toepassing worden geïntegreerd,
zijn gemakkelijk doorzoekbaar en kunnen in enkele tellen worden opgevraagd via een naadloze gebruikersinterface.

iGuana iDM
De iGuana iDM Suite is een geavanceerd softwareplatform waarmee u al uw documenten kunt digitaliseren, archiveren
en gemakkelijk opvragen. Met iGuana iDM kunt u al uw documenten elektronisch, kostenefficiënt en op een juridisch
conforme manier beheren. Zo eenvoudig is het.
Met de software kunt u namelijk al uw documenten in digitaal formaat centraal archiveren op een sterk beveiligde,
wijzigingsbestendige en gestructureerde manier. Dankzij de intuïtieve interface van het systeem kunnen documenten in
slechts enkele seconden worden opgevraagd en teruggevonden.
Met iGuana iDM kunt u papieren documenten gemakkelijk in digitale bestanden omzetten en bestaande elektronische
documenten, zoals PDF-bestanden en MS Office-documenten, multimediabestanden, e-mails en dergelijke, archiveren.
U kunt elk document in enkele seconden tijd (veilig) opvragen en zo de productiviteit van uw medewerkers aanzienlijk
verhogen.
Dankzij de naadloze integratie met uw bestaande systemen en hun gebruikersinterfaces hebt u rechtstreeks toegang
tot de in iGuana iDM gearchiveerde documenten via de schermen waarmee u vertrouwd bent. De iGuana oplossing kan
zowel ter plaatse als in de cloud worden geïnstalleerd.

Vind documenten in een
handomdraai
Vind het juiste document in slechts
enkele seconden. U hoeft niet meer
te onthouden waar een document
is opgeslagen of welke versie de
juiste is.

Maak papier digitaal

Registreer alle documenten

Raak niet meer bedolven onder
bergen papier. Scan en archiveer
papieren documenten zonder
moeite. Registreer kritische
bedrijfsinformatie. Maak alles
vandaag al bruikbaar.

Archiveer e-mails, PDF-, Word-,
Excel- en PowerPoint-bestanden,
foto’s, video’s en andere bestanden.
Breng allerlei documenten van
verschillende bronnen samen op één
plaats.

Stroomlijn processen

Koppel aan bestaande systemen

Werk samen en deel

Automatiseer en beheer kritische
bedrijfsprocessen. Beheer uw
crediteurenproces, contracten,
HR dossiers enz.

Integreer gearchiveerde documenten
in uw ERP, CRM, HRM/HCM, HIS, LIS
enz. Open ze rechtstreeks via uw
scherm.

Verspreid documenten snel,
gemakkelijk en veilig binnen teams
en afdelingen. Voeg ze in bestaande
werkstromen in.

Heb toegang via elk apparaat
Open documenten waar en wanneer
u maar wilt via elk apparaat. Heb
al uw documenten altijd op zak.
Bekijk en beheer uw documenten
onderweg.

Waarborg de naleving van
voorschriften
Verlaag het risico van niet-naleving
van voorschriften door al uw
documentmanagementprocessen
te organiseren, traceren en
automatiseren.
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Flexibiliteit, schaalbaarheid en
uitbreidbaarheid
Bij de ontwikkeling van iGuana iDM’s softwaresuite stond schaalbaarheid centraal. Dit betekent dat het systeem
gemakkelijk schaalbaar is, tegemoet komt aan uw huidige behoeften en kan meegroeien met die van morgen.
iGuana iDM heeft een modulaire structuur die u de flexibiliteit biedt om de software aan uw specifieke behoeften
aan te passen, ongeacht de sector waarin u actief bent, of de grootte van uw onderneming. Het maakt niet uit of
u een kmo of een grote onderneming bent. De suite bevat diverse client-, server- en integratiemodules waarmee
u uw iGuana iDM-systeem kunt opzetten, op maat aanpassen en uitbreiden. De mogelijkheden zijn onbeperkt. De
grote beschikbaarheid van het systeem en zijn multifunctionele en gedistribueerde architectuur waarborgen een
vlotte werking zonder onderbrekingen.

VOORDELEN
Snel rendement op
investering en lage totale
eigendomskosten

Geen cliëntinstallatie

Ter plaatse of in de cloud

Korte time-to-market

Onderhoudsvrij

Krachtige integratie

Kant-en-klare oplossing

Geen opleiding nodig voor
gebruikers

Onbeperkte
schaalbaarheid

100% browsergebaseerd

Eén
ondernemingsdatabank

Uitgebreide beveiliging

Doeltreffendheid
iGuana iDM biedt een hele reeks geavanceerde functies die speciaal zijn ontwikkeld om de volledige levenscyclus
van uw documenten beter te kunnen beheren, van hun digitalisering, over hun bewaring tot hun digitale
verwijdering en fysieke vernietiging. Die functies zijn zo krachtig dat ze de manier waarop u tegen elektronisch
documentmanagement en digitale archivering aankijkt, volledig zullen veranderen. U zult merken dat iGuana iDM
intuïtief, gebruiksvriendelijk en heel eenvoudig te gebruiken is.

Naleving, beveiliging en
gegevensbescherming
Met iGuana iDM wordt de naleving van wetten en contractbepalingen automatisch gewaarborgd. Daartoe biedt het
systeem wijzigingsbestendige archivering, bescherming van gevoelige gegevens tegen toegang door onbevoegden,
opslag van digitale documenten en metagegevens in containerbestanden, gebruik van hashing algoritmen, gebruik
van Blockchain-technologie, inachtneming van wettelijke bewaartermijnen enz. Versleuteling van documenten,
invoeging van elektronische handtekeningen en toegangs- en wijzigingslogs bieden extra beveiliging en voorkomen
geknoei. iGuana iDM voldoet aan de eisen van de General Data Protection Regulation (GDPR).
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Over iGuana
iGuana is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van document management oplossingen
(DMS), grootschalige scandiensten en veilige archiefopslag. iGuana is tevens een vooraanstaande
distributeur van professionele scanners in de Benelux, Oost-Europa, Rusland & GOS alsook in ZuidoostAzië, en is een wereldleider in de productie van boekenscanners. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring
op dit gebied en helpen onze klanten om al hun documenten elektronisch, kosteneffectief en juridisch
conform te beheren.
iGuana heeft zijn hoofdkantoor in België en heeft regionale kantoren in Nederland, Oostenrijk, Tsjechië,
Cyprus, Rusland en Singapore. iGuana biedt gespecialiseerde oplossingen en diensten aan grote
bedrijven en KMO’s in diverse sectoren, waaronder financiën, bankwezen, verzekeringen, overheid,
logistiek, automobielindustrie, enz. Wij zijn marktleider in de gezondheidszorg en cultureel erfgoed, en
pioniers van innovatie in ons vakgebied.

Over Quadient
Quadient is de drijvende kracht achter ‘s werelds meest betekenisvolle klantrelaties. Door ons te
concentreren op vier belangrijke oplossingsgebieden, zijnde Customer Experience Management, Business
Process Automation, Mail-related Solutions en Parcel Locker Solutions, helpt Quadient de toegang tot
wat voor eenieder van belang is te vereenvoudigen. Quadient ondersteunt honderdduizenden klanten
wereldwijd op hun zoektocht naar het creëren van relevante, gepersonaliseerde verbindingen en het
bereiken van uitstekende klantervaringen. Quadient is ondergebracht in compartment B van Euronext
Paris (QDT) en behoort tot de SBF 120 index.
Ga voor meer informatie over Quadient naar quadient.com

Quadient® en het Quadient logo zijn geregistreerde handelsmerken van Quadient group
AG. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken en zijn eigendom
van de respectievelijk eigenaars. Alle informatie in dit document, met inbegrip van
beschrijvingen van kenmerken, functies, prestaties en specificaties, is te allen tijde
onderhevig aan verandering zonder schriftelijke kennisgeving.
www.quadient.com

